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                                                                            Příloha č. 1 k usnesení ZMČ Praha-Troja č. 25 ze dne 5. 3. 2019

ZÁSADY
pro používání prostředků fondu zaměstnavatele

	Ve smyslu Statutu fondu zaměstnavatele realizuje použití prostředků fondu tajemník Úřadu městské části Praha-Troja v součinnosti s komisí pro správu fondu zaměstnavatele ve složení:




předseda komise:
tajemník Úřadu městské části Praha-Troja

členové:
vedoucí ekonomického oddělení ÚMČ Praha-Troja


vedoucí oddělení stavebního a životního prostředí ÚMČ Praha-Troja




tajemník:
zaměstnanec ekonomického oddělení

	Prostředky fondu zaměstnavatele budou používány v souladu s následujícími zásadami:

	Zásady pro poskytování příspěvku na závodní stravování

Zásady pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb., v platném znění
Zásady pro poskytování příspěvku na dětskou rekreaci
Zásady pro poskytování příspěvku dovolenou 
Zásady pro poskytování peněžních darů 
Zásady pro poskytování příspěvku na multivitamínové preparáty a očkování
Zásady pro poskytování příspěvku na dopravu

	Žádosti o poskytnutí příspěvků a peněžních darů se tajemníkovi Úřadu městské části Praha-Troja a komisi pro správu fondu zaměstnavatele předkládají ke schválení. Tajemník a referent pro personální agendu prověří splnění stanovených podmínek. 

 	V daném kalendářním roce může zaměstnanec uplatnit žádost o poskytnutí příspěvku nebo peněžního daru nejpozději do 20.12.


ZÁSADY 
pro poskytování příspěvku na závodní stravování

	
	Zaměstnavatel poskytne příspěvek na závodní stravování v době výkonu pracovní činnosti, a to pouze zaměstnancům v hlavním pracovním poměru, dále zaměstnancům v souběžném pracovním poměru sjednaném na větší (nebo rovný) než poloviční pracovní úvazek a uvolněným členům zastupitelstva městské části, pokud je příspěvek schválen Zastupitelstvem městské části Praha-Troja.
	Příspěvek na stravování se poskytne zaměstnancům v době výkonu pracovní povinnosti za pracovní směnu, tzn. za výkon práce delší než 3 hodiny. Příspěvek se neposkytne v době čerpání dovolené na zotavenou, nemoci, ošetřování člena rodiny a nepřítomnosti na pracovišti z důvodu pracovního volna a pracovní cesty s náhradou stravného.

	Závodní stravování se realizuje v následujících formách:

1.	Stravování ve školní jídelně Základní školy Trojská 110
2.	Stravování v cizích stravovacích zařízeních


Příspěvek na závodní stravování činí:

 pro zaměstnance a uvolněného člena zastupitelstva	 10,-Kč    na jedno hlavní jídlo denně .

ZÁSADY 
pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem 
ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
( dále jen příspěvek na penzijní připojištění)

Zaměstnavatel poskytne příspěvek  na penzijní připojištění se státním příspěvkem 
ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
( dále jen příspěvek na penzijní připojištění) pouze zaměstnancům  v hlavním pracovním poměru, zaměstnancům v souběžném pracovním poměru sjednaném na větší  (nebo rovný) než poloviční pracovní úvazek a uvolněným členům zastupitelstva, pokud je příspěvek schválen Zastupitelstvem městské části Praha-Troja.
U těchto zaměstnanců musí být pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 1 rok a zaměstnanec nemůže být v mimoevidenčním stavu. Ke dni podání žádosti musí trvat pracovní poměr zaměstnance minimálně 1 rok a nesmí běžet výpovědní lhůta ani být rozhodnuto o jiném skončení pracovního poměru, vyjma skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby určité.

Příspěvek se poskytne ve výši 5% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, max. však ve výši 500,-Kč měsíčně. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo v průběhu kalendářního roku na změnu maximální výše příspěvku.

Příspěvek se poskytne při vyúčtování platu za měsíc, ve kterém zaměstnanec a uvolněný člen zastupitelstva splnil všechny podmínky pro jeho přiznání.

V případě skončení pracovního poměru je poslední příspěvek zaměstnavatelem poskytnut z posledního vyúčtování platu.

Příspěvek se poskytne za podmínek, že zaměstnanec a uvolněný člen zastupitelstva předloží tajemníkovi ÚMČ: 

	žádost o poskytnutí příspěvku  

k žádosti o poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění přiloží fotokopii a originál smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem ve smyslu ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva a penzijním fondem, 

	Zaměstnance a uvolněný člen zastupitelstva je povinen podle podle § 27, odst. 5,  zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, ihned po rozhodnutí tajemníka ÚMČ o přiznání příspěvku oznámit příslušnému penzijnímu fondu, že Městská část Praha-Troja mu bude přispívat na penzijní připojištění částkou ve výši 5% z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, maximálně však ve výši 500,-Kč měsíčně.

Zaměstnanec a uvolněný člen zastupitelstva je dále povinen informovat zaměstnavatele o všech změnách údajů rozhodných pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění, tj. zejména údajů uvedených v žádosti pro poskytnutí příspěvku z fondu zaměstnavatele (změna názvu fondu, adresy fondu, čísla smlouvy, bankovního spojení apod.) a ve smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem ve smyslu z.č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění, uzavřené mezi zaměstnancem a penzijním fondem. Změnu údajů je zaměstnanec a uvolněný člen zastupitelstva povinen oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o daných skutečnostech dozvěděl. Za škody vzniklé nedodržením výše uvedené povinnosti odpovídá zaměstnanec a uvolněný člen zastupitelstva. 

V případě porušení Zásad nebo povinností uvedených v žádosti může zaměstnavatel přestat vyplácet příspěvek na penzijní pojištění. 

ZÁSADY
pro poskytování příspěvku na dětskou rekreaci

	Zaměstnavatel poskytne příspěvek na dětskou rekreaci pouze zaměstnancům, jejichž dítě plní povinnou školní docházku, a to včetně školních prázdnin kalendářního roku, ve kterém dítě povinnou školní docházku ukončí. Příspěvek lze poskytnout na dobu max. 4 týdnů příslušného kalendářního roku. 

	Příspěvek se nevztahuje na rekreace, u kterých je jednou ze součástí denního programu školní výuka (školy v přírodě, lyžařský výcvik, apod.).

Příspěvek se poskytne pouze zaměstnancům v hlavním pracovním poměru a zaměstnancům v souběžném pracovním poměru sjednaném na větší (nebo rovný) než poloviční pracovní úvazek ; u těchto zaměstnanců musí být pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 1 rok a zaměstnanec nemůže být v mimoevidenčním stavu. Ke dni poskytnutí příspěvku u zaměstnanců nesmí běžet výpovědní lhůta a nesmí být rozhodnuto jiném skončení pracovního poměru, vyjma skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby určité.
		
	Příspěvek se poskytne za podmínek, že:

a)	zaměstnanec předloží tajemníkovi ÚMČ žádost o poskytnutí příspěvku a fakturu nebo potvrzení o celkové úhradě rekreace dítěte
b)	faktura dodavatele, jehož předmětem činnosti je pořádání či zajišťování dětských rekreací nebo zájezdová činnost, obsahující náležitosti podle zákona o účetnictví a Obchodního zákoníku, bude vystavena na zaměstnavatele v předstihu před zahájením rekreace
c)	zaměstnanec uhradí rozdíl mezi cenou poukazu a výší příspěvku hotově v pokladně Úřadu městské části Praha-Troja,
d)	 faktura bude uhrazena v plné výši zaměstnavatelem
e)	doklad o úhradě celkové ceny rekreace dítěte musí být vystaven před zahájením rekreace a musí být potvrzen poskytovatelem pobytu

	Příspěvek se poskytuje na každé dítě zaměstnance, a to ve výši 50% ceny poukazu nebo pobytu, max. však 200,-Kč na den.


ZÁSADY 
pro poskytování příspěvku na dovolenou (rekreaci)

	Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva příspěvek na dovolenou.  

Příspěvek se poskytne pouze zaměstnancům v hlavním pracovním poměru, zaměstnancům v souběžném pracovním poměru sjednaném na větší (nebo rovný) než poloviční pracovní úvazek a uvolněným členům zastupitelstva, pokud je příspěvek schválen Zastupitelstvem městské části Praha-Troja.
U těchto zaměstnanců musí být pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 1 rok a zaměstnanec nemůže být v mimoevidenčním stavu. Ke dni poskytnutí příspěvku u zaměstnanců nesmí běžet výpovědní lhůta a nesmí být rozhodnuto o jiném skončení pracovního poměru, vyjma skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby určité.
	
	Příspěvek se poskytne jednorázově ve výši  2 000,- Kč max. 1x ročně s červnovým vyúčtováním platu zaměstnanců a odměny zastupitelů.
	





ZÁSADY
 pro poskytování peněžních darů

Návrh na poskytnutí peněžního daru při příležitosti 50ti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, předkládá pro vedoucí oddělení a ostatní řízené zaměstnance tajemník ÚMČ, a to 1 měsíc před dovršením stanovené věkové hranice pro přiznání daru, resp. před rozvázáním pracovního poměru z důvodu prvního odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. Návrh na poskytnutí daru pro tajemníka ÚMČ obdobným způsobem předkládá starosta městské části Praha-Troja.

Zaměstnavatel poskytne peněžní dar pouze zaměstnancům v hlavním pracovním poměru a zaměstnancům v souběžném pracovním poměru sjednaném na větší (nebo rovný) než poloviční pracovní úvazek. U těchto zaměstnanců musí být pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 1 rok a zaměstnanec nemůže být v mimoevidenčním stavu. Ke dni životního jubilea nebo ke dni ukončení pracovního poměru k zaměstnavateli z důvodu prvního odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu musí trvat pracovní poměr zaměstnance minimálně 1 rok a nesmí běžet výpovědní lhůta ani být rozhodnuto o jiném skončení pracovního poměru, vyjma skončení pracovního poměru z důvodu prvního odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu a z důvodu organizačních změn a dále skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby určit.

Dary se vyplácí spolu s vyúčtováním platu za měsíc, ve kterém zaměstnanci dovrší životní výročí, a to ve výši 4.000,-Kč.


ZÁSADY 
pro poskytování příspěvku na multivitamínové preparáty a očkování

	Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na multivitamínové preparáty a očkování.

Příspěvek se poskytne všem zaměstnancům v hlavním pracovním poměru a zaměstnancům v souběžném pracovním poměru. U zaměstnanců zaměstnanec nemůže být v mimoevidenčním stavu. Ke dni poskytnutí příspěvku u zaměstnanců nesmí běžet výpovědní lhůta a nesmí být rozhodnuto o jiném skončení pracovního poměru, vyjma skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby určité.

	Příspěvek se poskytne 1x ročně formou zakoupení multivitamínového preparátu nebo očkování dle výběru zaměstnance do celkové výše 300,-Kč , u očkování do výše fakturované částky smluvním lékařem a nejvýše 400,- Kč pro jednoho zaměstnance.

ZÁSADY 
pro poskytování příspěvku na náhradu výdajů za užívání MHD při plnění pracovních povinností

	Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na náhradu výdajů za užívání MHD při plnění pracovních povinností.

Příspěvek se poskytne pouze zaměstnancům v hlavním pracovním poměru a zaměstnancům v souběžném pracovním poměru sjednaném na větší (nebo rovný) než poloviční pracovní úvazek , kteří vykonávají pracovní cesty. U zaměstnanců zaměstnanec nemůže být v mimoevidenčním stavu. Ke dni poskytnutí příspěvku u zaměstnanců nesmí běžet výpovědní lhůta a nesmí být rozhodnuto o jiném skončení pracovního poměru, vyjma skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby určité.
Příspěvek se také neposkytuje zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva, kteří dle tarifu Pražské integrované dopravy neplatí jízdné.

	V případě ukončení pracovního poměru v průběhu období, za které je příspěvek poskytnut, je zaměstnanec povinen vrátit alikvotní část příspěvku do pokladny ÚMČ, a to nejpozději v den výstupu ze zaměstnání. 

	Příspěvek se poskytne pololetně ve výši 2 100,- Kč s lednovým a červencovým vyúčtováním platu zaměstnanců.

